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Тема: Вплив мінно-вибухової травми на організм людини.   Основні ознаки 

травм голови.  

 

Матеріал до уроку 

Травми голови бувають різні: удари, рани м'яких частин голови, струси 

мозку. В потерпілого при ударах м'яких частин голови звичайно не буває 

порушення загального стану. Струси мозку супроводжуються непритомністю, 

запамороченням, нудотою, блюванням. Якщо травма легка, стан 

непритомності триває кілька секунд, якщо тяжка, — кілька годин і навіть днів. 

Опритомнівши, потерпілий часто не може згадати обставин нещасного 

випадку, а іноді й подій, що безпосередньо передували цьому. 

Потерпілому, в якого стався струс мозку, потрібно забезпечити 

максимальний спокій, зручно покласти його на спину, голову трохи підняти. 

Якщо потерпілий блює, то його голову повертають набік, а якщо непритомний, 

видаляють блювотні маси з рота і глотки. До голови прикладають пузир із 

снігом чи холодною водою або змочену в холодній воді хустку, рушник та ін. 

Перевозять такого хворого в медичну установу в горизонтальному положенні. 

Коли потерпілий довго не приходить до пам'яті, то можна припустити, 

що в нього перелом кісток черепа, стиснення мозку, крововилив під оболонки 

або в речовину мозку. Стан потерпілого при цьому тяжкий. Дихання 

утруднене, хрипке, клекочуче; спочатку пульс уповільнений, а пізніше — 

швидкий; хворий блює, з рота і носа в нього іноді йде кров або піниста рідина. 

При переломах основи черепа з вух може виділятися кров'яниста або світла 

мозкова рідина. Треба стежити, щоб не було западання язика й закупорення 

верхніх дихальних шляхів блювотними масами. Для цього голову потерпілого 



повертають набік, підтримують щелепу й періодично звільняють порожнину 

рота від блювотних мас. 

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ПОРУШЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

Травмуючі 

чинники 

Види поранень 

Механічні Обумовлені дією тупого або гострого предмета, а також при 

падінні 

Динамічні Обумовлені надмірним тиском під час дії ударної хвилі вибуху 

Фізичні Обумовлені дією тепла або холоду (термічні), ультрафіолетового 

та радіаційного опромінення (променеві), електричного струму 

Хімічні Обумовлені дією небезпечних хімічних речовин (кислотних та 

лужних) 

Біологічні Обумовлені дією бактерій, вірусів і токсинів 

Психічні Обумовлені психічним тиском на нервову систему (погрози, 

виклик почуття страху) 

Усі механічні пошкодження залежно від їх кількості пошкоджень поділяють 

на дві групи: монотравми та політравми. 

Монотравма — це ізольоване пошкодження в межах одного анатомо-

функціонального сегмента (кістки, суглоба) або травма одного органа в будь-

якій області тіла. 

Політравма — це збірне поняття, що визначає численні травматичні 

пошкодження органів або тканин в одного постраждалого. Воно включає такі 

види пошкоджень, як множинні, поєднані та комбіновані. 



 

У порівнянні з монотравмою політравма являє собою надзвичайно 

більшу небезпеку для здоров’я та життя постраждалого, оскільки, крім 

механічних пошкоджень, організм людини зазнає впливу інфекційних 

ускладнень. 

 

Самостійна робота 

1. Позначте всі правильні твердження 

1) До категорії екстрених належать звернення стосовно пацієнта, який 

перебуває в стані, що супроводжується: 

А) раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем 

у горлі, головним болем, запамороченням, слабкістю; 

Б) алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом; 

В) знепритомленням; 

Г) болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз 

тощо); 

Д) підвищенням артеріального тиску; 

Е) больовим синдромом у онкологічних хворих 

2) До категорії неекстрених належать звернення стосовно пацієнта, який 

перебуває в стані, що супроводжується: 

А) знепритомленням; 

Б) раптовим болем у ділянці серця; 



В) болем у попереку, суглобах (радикуліт, остеохондроз, артрит, артроз 

тощо); 

Г) гострими психічними розладами, що загрожують життю і здоров’ю 

пацієнта та/або інших осіб; 

Д) судомами; 

Е) гострим болем у черевній порожнині 

3) Реанімація – це : 

а)відновлення функцій кішківника 

б)зупинка капілярної кровотечі 

в)допомога при отруєнні 

г)підтримка функції дихання та роботи серця 

4) За який час організм людини зазнає незворотних змін після раптової 

зупинки серця: 

           а)1 - 2 хвилини         б)3 – 6 хвилин       в)10 – 15 хвилин          г)більше 

30 хвилин 

ІІ рівень 

2. Дайте визначення понять (термінів) 

1. Невідкладний стан людини – це … 

2. Втрата притомності – це … 

3. Як забезпечити прохідність дихальних шляхів, якщо ви впевнені, що 

травми шиї немає? 

4. Що зображено на малюнку? Особливості застосування цього засобу. 

 

 

ІІІ рівень 



4. Дайте розгорнуту відповідь на питання: 

1. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» 

2. Що може спричинити непрохідність дихальних шляхів? І за яких 

обставин це може трапитись? 

3. Прийом Геймліха у дорослих: мета, виконання. 

 

Домашнє завдання: написати конспект виконати самостійну 

роботу 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 


